ประกาศโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการโครงการโรงประลองทางวิศวกรรม (Fabrication Lab)
*********************
ด้วยโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ตาบลบ้านพร้าว อาเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่ วคราว
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการโครงการโรงประลองทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) จานวน 1 อัตรา
ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ 4562
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 512 / 2559 สั่ง ณ
วันที่ 28 กันยายน 2559 เรื่องมอบอานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิ ธีการ
สรรหาลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 จึง
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้
1. ตาแหน่งที่จะดาเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1.1 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการโครงการโรงประลองทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) จานวน
1 อัตรา (อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,000 บาท/คน )
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 ผู้สมัครจะต้องมีวุฒกิ ารศึกษาไม่ต่าระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
2.2 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาซี ภาษาจาวา หรือภาษาคอมพิวเตอร์อื่นๆ ใน
การเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ และมีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติ และเครื่องตัดวัตถุ
ด้วยเลเซอร์เป็นอย่างดี
2.3 มีสัญชาติไทย
2.4 มีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปี
2.5 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.6 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2.7 ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
2.8 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

-22.9 ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
2.10 ไม่เป็นภิกษุ นักพรต หรือ นักบวช
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยืน่ ใบสมัครได้ที่โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
อาเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ตั้งแต่วันที่ 10-17 กันยายน 2563
4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนามายื่นในวันสมัคร
4.1 สาเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล
การศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง
จานวน 1 ฉบับ
4.2 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พร้อมฉบับจริง
จานวน 1 ฉบับ
4.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง
จานวน 1 ฉบับ
4.4 สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง
จานวน 1 ฉบับ
4.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล พร้อมฉบับจริง
จานวน 1 ฉบับ
4.6 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
จานวน 2 รูป
4.7 ใบรับรองแพทย์
จานวน 1 ฉบับ
5. การยื่นใบสมัคร
5.1 ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครด้วย
ลายมือบรรจง ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย
5.2 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร
พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน (สาเนาถูกต้องทุกฉบับ)
5.3 ผู้สมัครจะต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ
ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร
5.4 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 18 กันยายน 2563 ณ โรงเรียน
ป่าพะยอมพิทยาคม และทาง www.pyk.ac.th
7. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
จะดาเนินการสอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบสอบปฏิบัติการใช้เครื่องมือและการเขียนโปรแกรมบังคับ
หุ่นยนต์ และสอบสัมภาษณ์ เพื่อประเมินคุณลักษณะของบุคคลและความเหมาะสมกับตาแหน่ง
8. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จะทาการสอบคัดเลือกในวันที่ 21 กันยายน 2563 ณ โรงเรียน
ป่าพะยอมพิทยาคม ตามกาหนดการสอบในตาราง ดังต่อไปนี้
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วัน เวลา
วันที่ 21 กันยายน 2563
เวลา 09.00เป็นต้นไป

วิชาที่สอบ
สอบปฏิบัติการใช้เครื่องมือและการ
เขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์
สอบสัมภาษณ์
รวม

คะแนน

หมายเหตุ

60 คะแนน
40 คะแนน
100 คะแนน

9. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
9.1 ผู้สอบผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 โดยจะเรียงลาดับทีจ่ ากผู้
คัดเลือกได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย ในกรณีทผี่ ู้คัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน จะจัดลาดับให้ผทู้ ี่ได้สมัคร
สอบก่อนเป็นผูอ้ ยู่ในลาดับที่ดีกว่า
9.2 จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตามข้อ 9.1 เรียงตามลาดับจากผูท้ ี่ได้คะแนนสูงลง
มา ภายในวันที่ 22 กันยายน 2563
9.3 รายงานตัว 23 กันยายน พ.ศ. 2563
10. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
10.1 กาหนดเวลาการดาเนินการจัดทาสัญญาจ้างทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
10.2 ผู้ได้รับการจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งเจ้าหน้าทีห่ ้องปฏิบัติการ
โครงการโรงประลองทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) ต้องไปรายงานตัวเพือ่ จัดทาสัญญาจ้าง ตามกาหนด
ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผผู้ ่านการคัดเลือกเป็นการ
เฉพาะราย
10.3 การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการโครงการโรงประลองทาง
วิศวกรรม (Fabrication Lab) ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุ หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็น
ลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ

-410.4 ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สนิ้ สุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้าน
ไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563

(นายโชติ จิตขาว)
ผู้อานวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร 074-624412
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กาหนดการ
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการโครงการโรงประลองทางวิศวกรรม (Fabrication Lab)
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่

10-17 กันยายน 2563
18 กันยายน 2563
21 กันยายน 2563
22 กันยายน 2563
23 กันยายน 2563
1 ตุลาคม 2563

รับสมัคร (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิส์ อบ
สอบคัดเลือก
ประกาศผลการคัดเลือก
รายงานตัว
ทาสัญญาจ้าง

